
Zalcjcznik nr 1 do uchwaty Nr XXIV/139/12 
Rady Gminy Waganiec z dnia 27.12.2012 r. 

„Gminnv Program Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych dla Gminy 
Waganiec na 2013 rok" 

Prowadzenie dziatan zwi^zanych z profilaktyk^ i rozwiazywaniem problemow uzaleznieri 
nalezy do zadari wlasnych gminy wynikaj^cych z ustaw: 
- o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, 
- 0 przeciwdzialaniu narkomanii, 
- o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. 
Aktem prawa miejscowego, na podstawie, ktorego realizowane ŝ  w tym zakresie zadania jest 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych. 
Zadania uj^te w gminnym programie realizuj^: 
- Centrum wzajemnej pomocy, 
- Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, 
- Zespol Interdyscyplinarny ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie 
- organizacje pozarz^dowe, organizacje spoleczne, 
- Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej, 
- szkoly, 
- policja. 

I. C E L E PROGRAMU. 
Zgodnie z zapisami wyzej wymienionych ustaw Gmina Waganiec przyjmuje nast^puj^ce cele 
programowe do realizacji w 2013 roku: 

1. Ograniczenie picia alkoholu przez osoby niepelnoletnie. 
2. Ograniczenie dost^pu do alkoholu szczegolnie dzieciom i mlodziezy. 
3. Monitorowanie problemow alkoholowych oraz polityki wobec alkoholu w skali 

lokalnej. 
4. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 

uzaleznionych. 
5. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy uzaleznieri pomocy 

psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrona przed przemocy w rodzinie. 
6. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwi^zywania problemow alkoholowych (w szczegolnosci wsrod dzieci i mlodziezy) 
oraz przemocy w rodzinie. 

7. Wspomaganie dzialalnosci sluz^cej rozwi^zywaniu problemow uzaleznieri 
realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne. Zapobieganie 
powstawaniu nowych uzaleznieri od alkoholu szczegolnie u ludzi mlodych. 

8. Podejmowanie interwencji w zwi^zku z naruszenienr przepisow prawa oraz 
wyst^powanie przed s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego. 

9. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad ustalonymi zasadami wydawania i cofania 
zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu 
i poza miejscem sprzedazy. 

10. Monitorowanie problemow uzaleznieri w gminie. 

II . K I E R U N K I DZIALANIA W 2013 R O K U . 
W celu eliminacji zjawisk patologii spolecznej spowodowanej nadmiemym spozyciem 
alkoholu realizowane b^d^ nast^puj^ce zadania: 

1. Wspolpraca z placowkami szkolno - oswiatowymi polegaj^ca na ksztaltowaniu 
swiadomosci o szkodliwosci spozywania alkoholu oraz na ksztaltowaniu postaw 
abstynenckich wsrod dzieci i mlodziezy. 

2. Zwi^kszenie skutecznosci egzekwowania prawa zakazuj^cego sprzedazy napojow 
alkoholowych osobom nieletnim. 

3. Wspoldzialanie ze specjalistyczn^ sluzb^ zdrowia w zakresie niesienia pomocy 
lekarskiej osobom dotkni^tym chorobq alkoholow^. 



4. Podejmowanie czynnosci zmierzaj^cych do podj^cia obowi^zku poddania si^ leczeniu 
odwykowemu przez osob^ uzaleznion^ od alkoholu zgodnie z procedure 
okreslon^ w przepisach prawa. 

5. Organizowanie spotkah, pogadanek z udzialem fachowcow od profilaktyki 
i problematyki uzaleznieh i przemocy w rodzinie ze spolecznosci^ lokaln^, mi^dzy 
innymi przy wykorzystaniu zebrah szkolnych z rodzicami i mlodziezy szkoln^. 

6. Inspirowanie, zach^canie i angazowanie rodzicow w dzialania profilaktyczne. 
7. Wspolpraca z policja polegaj^ca mi^dzy innymi na zwracaniu szczegolnej uwagi na 

masowe zgromadzenia mlodziezy np. dyskoteki, koncerty itp. 
8. Propagowanie zabawy bez udzialu alkoholu: kontrola miejsc publicznych, 

przeciwdzialanie nietrzezwosci kierowcow. 
9. Kontrola punktow sprzedazy napojow alkoholowych w zakresie przestrzegania 

prawa, ze szczegolnym naciskiem na dzialania zmierzaj^ce do ograniczenia 
sprzedazy alkoholu osobom nieletnim. 

10. Przeszkolenie sprzedawcow, barmanow i kelnerow w zakresie kontrolowania wieku 
klientow. 

11. Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie, jako priorytetowe dzialanie sluz^ce pomocy 
rodzinom w szczegolnosci z problemem alkoholowym. 

III.ZADANIA I SPOSOB R E A L I Z A C J I PROGRAMU 
1. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych 
od alkoholu . przez finansowanie Centrum Wzajemnej Pomocy w Wagahcu w tym m.in. 
punktu konsultacyjnego, grup wsparcia. 

Do podstawowych zadah nalezy w szczegolnosci: 
a. motywowanie zarowno osob uzaleznionych, jak i osob wspoluzaleznionych, do 

podj^cia psychoterapii w placowkach leczenia odwykowego, kierowanie do leczenia 
odwykowego, 

b. motywowanie osob pijqcych ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzaleznionych, do 
zmiany szkodliwego wzoru picia, 

c. udzielanie wsparcia po zakoriczonym ieczenfu w zaktadzie odwykowym w ramach 
grupy wsparcia, 

c. rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej i udzielanie wsparcia oraz informacji 
o mozliwosciach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

d. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej we wspolpracy 
z policja i izb^ wytrzezwieh, 

e. gromadzenie aktualnych informacji na temat dost^pnych miejsc pomocy i kompetencji 
poszczegolnych stuzb i instytucji z terenu gminy, ktore powinny bye wl^czone 
w kompleksow^ pomoc dla rodziny. 

2. Udzielanie rodzinom dotkni^tym problemem uzaleznieh pomocy psychospolecznej 
i prawnej oraz ochrony przed przemocy w rodzinie: 

przeprowadzanie rozmow z wyzej wymienionymi osobami i motywowanie ich do 
obowi^zku poddania si^ terapii odwykowej, 
finansowanie zaj^c i programow socjoterapeutycznych lub opiekuhczo 
wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 
prowadzenie roznorodnych programow rozwojowych dla dzieci np. teatralnych, 
komputerowych. tanecznych sportowych w oparciu o pisemne konspekty zaj^c 
zaplanowanych do realizacji, 
finansowanie dozywiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach 
opiekuhczo - wychowawczych, 
kierowanie osob z problemem alkoholowym na badanie przez bieglego, w celu 
wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu 
leczniczego, 
zapewnienie ofiarom przemocy noclegu, porad prawnych, porad psychologa 
w specjalistycznych placowkach, 
informowanie ofiar przemocy o miejscach i mozliwosciach uzyskania pomocy 
w osrodkach interwencji kryzysowej, telefonie zaufania, grupach wsparcia, 
w grupach terapeutycznych, 



nadzor i finansowanie biez^cej dzialalnosci swietlic srodowiskowych dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym i dotkni^tych przemocy, 
organizacja i finansowanie zaj^c dla dzieci i mlodziezy z rodzin zagrozonych 
patologi^ zgodnie z opracowanym programem zaj^c o tematyce profilaktycznej, 
wspieranie zaj^c integracyjnych przekazuj^cych cechy otoczenia wolnego od 
alkoholu, 
w miar^ potrzeb dofinansowanie izb wytrzezwieh w zakresie przeciwdzialania 
przemocy w rodzinie i motywowania do podj^cia leczenia przez osoby zatrzymane. 

3. Prowadzenie profilaktyki, dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej szczegolnie dla dzieci 
i mlodziezy, w zakresie rozwi^zywania problemow alkoholowych mi^dzy innymi przez: 

prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c rekreacyjno-sportowych w tym zawodow 
sportowych i pozalekcyjnych programow opiekuhczo - wychowawczych dla dzieci 
i mlodziezy, 
wspolpraca z rodzicami przez angazowanie ich np. w formie klubu kibica, 
wspoluczestnika zawodow w realizacji wlasnych pomyslow np. treningow, zawodow 
w nowych miejscach, 
prowadzenie badah ankietowych w szczegolnosci obejmuj^cych diagnozy problemu 
naduzywania napojow alkoholowych, 
dofinansowanie obozow socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym (obozy, jako integralny element calorocznej pracy z dziecmi), 
wspieranie pozaszkolnych programow profilaktycznych, adresowanych do dzieci 
i mlodziezy, promuj^cych wartosciowy, zdrowy styl zycia i ksztalc^cy umiej^tnosci 
motywowania do zycia bez nalogow m.in. udzial dzieci w konkursach, zawodach 
sportowych, 
prowadzenie wsrod mlodziezy i spoleczehstwa dzialah edukacyjnych w zakresie 
skutkow uzaleznienia od alkoholu z wykorzystaniem filmow, ulotek, innych 
materialow edukacyjnych, prasy specjalistycznej, 
wspieranie inicjatyw sluz^cych przeciwdzialaniu alkoholizmowi, 
dzialania edukacyjne w zakresie problemow alkoholowych przez uczestnictwo 
w szkoleniach czlonkow GKRPA i PS, osob prowadz^cych swietlice, nauczycieli , 
pracownikow opieki spolecznej , wolontariuszy, 
dzialania edukacyjne i dyscyplinuj^ce skierowane do sprzedawcow napojow 
alkoholowych maj^ce na celu ograniczenie dost^pnosci napojow alkoholowych 
i przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom niepelnoletnim, 
podejmowanie dzialah interwencyjnych wobec podmiotow prowadz^cych promocj^ 
i reklam^ alkoholu skierowanq w szczegolnosci do mlodziezy, 
dofinansowanie dozywiania dzieci i mlodziezy bior^cych udzial w programach 
profilaktycznych, w czasie wolnym od zaj^c lekcyjnych, dzieci i mlodziezy. 

4. Wspomaganie samorz^dow mieszkahcow, instytucji, stowarzyszeh i osob fizycznych w 
dzialaniach sluz^cych rozwi^zywaniu problemow alkoholowych w szczegolnosci przez: 

wspolpracy z osrodkami szkolenia kierowcow w zakresie prbblematyki alkoholowej; 
wspolpracy z Policja w celu zwiykszenia czystotliwosci kontroli stanu trzezwosci 
kierowcow; 
wspolpracy z ruchami i spolecznosciami trzezwosciowymi np. anonimowymi 
alkoholikami. wspolnotami rodzin i bliskich osob z problemami alkoholowymi; 
dystrybucjy materialow edukacyjnych . 

IV.UDZIELANIE RODZINOM OCHRONY PRZED P R Z E M O C ^ . 
1.Pomoc terapeutyczna dla doroslych czlonkow rodziny z problemem alkoholowym: 
a) Dofinansowanie programow terapii dla osob wspoluzaleznionych w ambulatoryjnych 
placowkach lecznictwa odwykowego. 
b) Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziny - szkolenia dla pracownikow lecznictwa 
odwykowego. 
c) Dofinansowanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osob z syndromem Doroslych 
Dzieci Alkoholikow w zakresie sfinansowanie realizacji programow pomocy profesjonalnej 
dla tej grupy pacjentow (grup wsparcia, rozwoju osobistego, konsultacje indywidualne czy 
psychoterapii). 



2. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
a) Tworzenie i finansowanie biez^cej dzialalnosci swiefiic opiekuhczo-wychowawczych, 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
b) Finansowanie dozywiania dzieci uczyszczaj^cych do swietlic socjoterapeutycznych 
i opiekuhczo-wychowawczych. 
c) Finansowanie zajyc i programow socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym (programy te powinny opierac siy na pisemnych konspektach do 
poszczegolnych zajyc zaplanowanych do realizacji). W ramach zajyc programy rozwojowe 
dla dzieci np. teatralne, komputerowe, taneczne, sportowe. 
d) Dofinansowanie obozow socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym. 
e) Organizowanie i finansowanie konsultacji dla pracownikow placowek udzielaj^cych 
pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 
f) Dofinansowywanie szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi z rodzin 
z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajyc socjoterapeutycznych. 
g) Organizowanie lokalnych narad, seminariow i konferencji w zakresie wdrazania systemu 
pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym. 
h) Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinamych zespolow ds. pomocy dziecku i 
rodzinie z problemem alkoholowym. 
i) Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z FAS (Plodowym Zespolem 
Alkoholowym) oraz dla ich rodzicow i opiekunow. 
j ) Organizowanie lub finansowanie zajyc dla rodzicow dzieci uczyszczaj^cych na zajycia, 
maj^cych na celu podniesienie kompetencji wychowawczych. 

3. Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie 
a) Budowanie lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie: 
- wykonanie diagnozy lokalnych zasobow i potrzeb w zakresie przeciwdzialania przemocy w 
rodzinie, z uwzglydnieniem potrzeb rodzin z problemem alkoholowym, 
- organizacja narad, konferencji, spotkah sluz^cych poznaniu kompetencji i doswiadczeh 
sluzb w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy, okresleniu 
mozliwosci udzielenia pomocy oraz planowaniu i prowadzeniu wspolnej polityki wobec 
zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczegolnym uwzglydnieniem rodzin z problemem 
alkoholowym. 
b) Tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 
c) Wspieranie punktow konsultacyjnych, osrodkow interwencji kryzysowej. 
d) Prowadzenie i finansowanie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy -
doroslych i dzieci. 
e) Tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dzieciom krzywdzonym. 

4. Tworzenie zespolow interdyscyplinamych ds. przeciwdzialania ptzemocy w rodzinie. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu 
przemocy w rodzinie jednym z zadah wlasnych gminy realizowanych w ramach gminnego 
systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie jest tworzenie zespolow interdyscyplinamych. 
Podstawowym zadaniem jest prowadzenie edukacji w zakresie interdyscyplinamej 
wspolpracy w tym m.in.: 
- prowadzenie szkolen i konferencji, 
- opracowywanie i wydawanie publikacji (broszur, ulotek), 
- opracowywanie i upowszechnianie informatorow zawieraj^cych informacje o potencjalnych, 
instytucjonalnych partnerach do wspolpracy, ich zadaniach i kompetencjach. 

5. Wspieranie procedury ,.Niebieskie Karty" 

6. Stworzenie oferty programow edukacyjno-korekcyjnych dla sprawcow przemocy w 
rodzinie. 



7. Realizacja i finansowanie programow profilaktyki przemocy w rodzinie - realizacja 
programow dla rodzicow, w tym np. warsztatow umiejytnosci rodzicielskich 
przygotowuj^cych rodzicow do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy i radzenia 
sobie z trudnymi sytuacjami, ktore pojawiaj^ siy w procesie wychowywania dzieci. 

8. Doskonalenie metod interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w ramach procedury 
„Niebieskie karty". 

9. Prowadzenie lokalnej akcji edukacyjnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie przez 
przygotowanie i upowszechnienie ulotek, informatorow dotyczacych oferty pomocy dla 
czlonkow rodzin z problemem alkoholowym i przemocy. 

V.SRODKI FINANSOWE I SPRAWOZDAWCZOSC 

1. Zadania zawarte w „programie" finansowane sq z oplat za korzystanie z zezwoleh za 
wydanie decyzji na sprzedaz napojow alkoholowych. 

2. Srodki uzyskane z oplat nie mog^ bye przeznaczone na inne cele poza wskazanymi w 
ustawie. 

3. Srodki na realizacjy ..programu" zabezpieczone sq w budzecie gminnym. 

4. Wojt Gminy sklada sprawozdanie z wykonania „programu'" za 2013 r. Radzie Gminy. 


